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اين مصراع از شــعر حافــظ، حال و 
هوای اين روزهای ماست...

کي شعر ترانگيزد خاطر که 
حزين باشد

اتفاق هاي تلخ يکي دو تــا نبودند. ما 
دوست داريم از زيبايي ها بنويسيم، اما از 
بعضي تلخي ها اگر ننويسيم؛ بي غيرتي 
کرد ه ايم. به ما مي گويند کودک و نوجوان 
يعني اميد و روزهــاي زيباي آينده... اما 
اگــر از تلخ کامي هايي کــه پيش آمد و 
دل همه را غمگين کرد؛ ننويســيم بايد 
قلممان را بشــکنيم. اول از تصويرهای 
آن حادثه بگويم. روز چهارشــنبه،18 
دي، ســاعت 6 و 18 دقيقه، هواپيمای 
اوکراينی پس از شش دقيقه پرواز سقوط 
کرد و همه ی سرنشينان آن جان باختند. 
در بين 176 نفر سرنشــين، اسامی 16 
کــودک و نوجوان در گروه های ســنی 
مختلف به چشــم می خورد. بنابراين در 
بقايای اين ســقوط، عکس هايی منتشر 
شــد که دل هربيننده ای را به درد آورد.  
دفترهاي مشق، کارت پســتالي زيبا با 
يک نقاشي قشنگ، کفش قرمزي با يک 
پاپيون سرخ، کتاب هاي درسي... همه ي 
اين ها از حضور کودکان ونوجوانان داخل 
هواپيما خبر مــي داد و دل هرايراني را 
خون کرد. اين روزها خيلي از ما مســافر 
داريم. خواهر، برادر، عمــه، خاله، دايي 
و...که  آن ســوي مرزها زندگي يا درس 
می خواننــد و مدام در حــال رفت و آمد 

هستند. ما همه غم زده ايم. 
امــا رويدادهاي تلــخ، گويي تمامي 
ندارنــد. بــارش بــاران در جنــوب و 
جنوب شــرقي کشــور در اوايل هفته و 
سيالب هاي تند، خســارت سنگين به 
روستاهای  زيادی زد و کلي از هموطنان 
ما در سيســتان و بلوچســتان و جنوب 
کرمــان آســيب ديدند. بارش شــديد 
باران ســبب سرريز شدن ســدها شد و 
روستاها غرق شدند. کودکان، نوجوانان 
و بزرگ ترها همه در محاصره ی سيل و 
باران بودند و شرايط دردناکی برای مردم 
اين منطقه بــه وجودآمد. می خواهيم از 
زيبايی ها بنويســيم... اما حافظ راست 
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استرس هميشه وجود داشته اســت؛ خيلي قبل تر از »هانس سليه«! 
هانس سليه ديگر كيست؟ او را پدر استرس مي دانند؛ چون او بود كه براي 

اولين بار، استرس را به طور كامل بررسي كرد. 
شــايد اآلن ما بهتر از هانس سليه بتوانيم اســترس را معنا كنيم! در 
هفته ی گذشــته غم و اســترس شــديدی را تجربه كرديم؛ برای پرواز 
بی بازگشــت هواپيمايی اوكراينی بــرای همه ی نخبــگان و كودكان و 
نوجوانانی كه با اميدهايشــان ســوار هواپيما شــدند... برای كتاب ها و 

عروسك های نيمه سوخته...
»هانس هوگو برنو سليه« در سال 1907 ميالدي دراتريش متولد شد 
و پزشکي و شيمي را در دانشگاه پراگ خواند. او از 29سالگي روي استرس 
مطالعه كرد و تا پايان عمر؛ يعني ســال 1982 ميالدي به اين مطالعات 

ادامه داد. تعريف اســترس از نظر او خيلي كوتاه است: »پاسخ نامشخص 
بدن به هرگونه محرك«. او استرس را پاسخ غيراختصاصي بدن به هرگونه 
خواسته و نيازي مي داند كه به وسيله ي شرايط لذت بخش يا ناخوشايند 

ايجاد شده است. او استرِس ناخوشايند را استرِس رنج و عذاب مي نامد!
استرس رنج و عذاب! اين استرس را خوب مي شناسم؛ البته درست كه 
فکر مي كنم امتحان هاي مدرسه مي توانند استرس رنج و عذاب نباشند؛ در 
صورتي كه پدر، مادر يا اولياي مدرسه فقط نمره ي 20 يا 19 نخواهند، اما 

خب! خيلي ها استرس امتحان دارند.
 استرس آن قدر مهم اســت كه كه سازمان بهداشــت جهاني، آن را 
به عنوان يکي از 10 مهارت زندگي برشــمرده و توصيه كرده تمام مردم 
جهان آن ها را بياموزند. اين را مي دانم كه خواب كافي، تغذيه ي مناسب، 

استرس قبل از »سليه« وجود داشت!

هوای پاک، يعنی شــاخص آلودگی ها بين صفر تا ۵۰ 
درصد باشــد؛ زندگی كردن در اين هــوا، هيچ پيامدي 
بهداشــتی ندارد. 29 دی، روز هوای پاک است. روز هوای 
پاک هم يعنی بياييد كاری كنيم در هوايی نفس بكشيم كه 

آلودگی اش بين صفر تا ۵۰درصد باشد!
براساس آمار شركت كنترل كيفيت هوا، تا روز 21 دی امسال، 
فقط 25 روز هوای پاك داشتيم؛ عالوه بر آن، 204 روز هواي سالم، 

63 روز ناسالم برای گروه های حساس و پنج روز هم ناسالم!
به گزارش خبرنگار هفته نامه ی دوچرخه به نقل از اداره ي كل 
محيط زيست و توسعه ي پايدار شهرداری تهران، شعار ملی هفته ي 
هوای پاك امسال، »هوای پاك، اقدام و عمل« است. هفته ی هوای 
پاك از امروز 26 دی آغاز شــده و تا دوم بهمن ادامه دارد و هرروز 
آن نام مشخصی دارد. امروز، روز »ورزش و هوای پاك« نام گذاری 
شــده و بقيه ی روزهای هفته نيز عنوان های مشخصی دارند كه 
عبارتند از: روز »مشاركت های مردمی و هوای پاك« )27دی(، روز 
»رسانه، آموزش و هوای پاك« )28دی(، روز »مسئولين و هوای 
پاك« )29دي(، روز »منابع آالينده و هوای پاك« )30دی(، روز 
»حمل و نقل پاك و هوای پــاك« )1بهمن( و روز »قانون و هواي 

پاك« )2بهمن(.
قرار اســت در هفته ی هــوای پــاك، از ســوی اداره ي كل 
محيط زيست و توسعه ي پايدار شهرداری تهران برای شهرداران 
مدارس همه ی مناطق تهران، كالس آموزشی برگزار شود؛ با اين 
هدف كه شــهرداران مدرسه، ســفيران هوای پاك در مدرسه و 
خانواده ها بشوند. تبليغ برای استفاده از دوچرخه به جای سرويس 

مدرســه، از ديگر فعاليت های اين شــهرداران اســت. هم چنين 
شهرداران مدرسه می توانند با كارت های آبی و قرمز به خودروهای 
تك سرنشــين والدين و پرسنل مدرســه اخطار بدهند كه كاري 
نمادين در جهت فرهنگ ســازی برای اســتفاده از دوچرخه و يا 
وسايل نقليه ی عمومی برای تردد در شهر است. هم چنين در اغلب 
مدرسه ها، همايش هوای پاك با اهدای بادكنك و ماسك تنفسی 

به دانش آموزان و تشکيل زنجيره ی هوای پاك برگزار می شود.
در روز هوای پاك، دانش آموزان با دردست داشتن پالكاردهای 
هشــداردهنده، راهپيمايی نمادينی در ترمينال خاوران برگزار 
می كنند و در اين راهپيمايی به شهروندانی كه از وسايل حمل ونقل 
عمومي استفاده می كنند، شاخه ی گل اهدا می شود. در سه مکان 
پرتردد هر منطقه نيز غرفه ای آموزشی مستقر می شود كه در   آن ها، 
هم آموزش چهره به چهره انجام می شــود و هــم دانش آموزان و 
نوجوانان عالقه مند می توانند با موضوع هوای پاك نقاشی بکشند و 
قرار است در روز پاياني )چهارشنبه(، جوايزی به اين دانش آموزان 

اهدا شود.
دوچرخه ســواری در روز سه شــنبه ي بدون خودرو در يکی از 
بوستان های هرمنطقه، پخش فيلم های زيست محيطی در برخی 
سالن های منطقه ي 3، نمايش خيابانی در روز 28 دی در منطقه ی 
19، پياده روی در يکی از بوستان های هرمنطقه، توزيع كارت مترو 
و اهدای شاخه ی گل به عابران و شهرونداني كه از وسايل نقليه ي 
عمومي اســتفاده مي كنند، هم چنين برگزاری جشــنواره ي روز 
هوای پاك در منطقــه ی 19 )28دي( و منطقه ي 4 )29دي (، از 

ديگر برنامه های اين هفته است.
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منظم بودن، مطالعه و يادداشــت برداري از نکات درســي، مي توانند به 
مفيد بودن مطالعه و كاهش استرس امتحان كمك كنند. البته بسياري از 
كارشناسان معتقدند استرس مي تواند مفيد هم باشد و انگيزه ايجاد كند؛ 

مثاًل كمي استرس باعث مي شود بيش تر يا بهتر درس بخوانيم.
سايت »پزشکان بدون مرز« در گزارشي درباره ي نظريه هاي سليه نوشته 
است: »سليه با تشريح تفاوت هايي كه بين اسب مسابقه و الك پشت وجود 
دارد، سطح مطلوب استرس را در افراد مختلف توضيح مي دهد: بعضي ها 
هنگامي كه نيازهاي زيادي دارند و اســترس بســيار زيادي بر آن ها وارد 
مي شود، كارشان را بهتر انجام مي دهند. اين افراد مانند اسب مسابقه اند 
كه سطح مطلوب استرس در آن ها بسيار باالست. اما افرادي هم هستند 
كه بهترين عملکرد آن ها زماني است كه نيازهاي كم تري دارند و استرس 
كم تري را تجربه مي كنند. سطح مطلوب اســترس آن ها مثل الك پشت 

پايين است.«
به عقيده ي سليه، حِد مطلوِب استرس در هر فرد، نشانگر سالمت آن 

فرد است. مي دانيد حد مطلوب استرس شما كجاست؟

سومین نمايشگاه اسباب بازی و سرگرمی ايران

سفر به سرزمین اسباب بازی ها
ميانه ات با اسباب بازی چه طور است؟ بازی های فكری چه طور؟ از بازی های 
آموزشی خوشــت می آيد؟ اگر پاسخت بله اســت، پس به سومين نمايشگاه 

اسباب بازی برو.
سومين نمايشگاه اسباب و سرگرمی ايران از 30 دی تا 4 بهمن در مركز آفرينش های 
فرهنگی هنری كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان برگزار می شود. كامبيز آقايی، مدير 
سومين نمايشگاه اسباب بازی و سرگرمی درباره ی اين نمايشگاه به خبرنگار هفته نامه ي 
دوچرخه می گويد: »شركت های توليد كننده ی اسباب بازی ايرانی در اين نمايشگاه حضور 
دارند و محصوالت خود را معرفی می كنند. البته بخش فروش هم داريم. هدف ما اين است 

كه مردم بيش تر با توليدات ايرانی آشنا شوند.«
او درباره ی تعداد غرفه ها می گويد: »حدود  70 شركت توليد كننده ی اسباب بازی در 

اين نمايشگاه حضور دارند و محصوالت خود را معرفی می كنند.«
 آقايی، درباره ی ويژگی نمايشگاه امسال می گويد: »هدف ما  از برگزاری اين نمايشگاه، 
نمايش توانمندی توليدكنندگان اسباب بازی ايرانی است. چون امسال، سال رونق توليد 
است و سعی ما حمايت از توليدكنندگان ايرانی است و دوست داريم اين توليدكنندگان 
محصوالت خود را معرفی كنند. آن ها در چند سال اخير محصوالت خوبی توليد كرده اند 

و حتی بعضی از محصوالت، قابل رقابت با توليدات خارجی است.« 
  او در پاســخ به اين ســؤال كــه توليدكننــدگان ايرانی تمايــل به توليــد چه نوع 
اسباب بازی هايی دارند، می گويد: »گروه های گوناگوني از توليدكنندگان ايرانی كار می كنند 
و بازی های فکری،  ورزشی، سرگرمی و مهارتی توليد مي كنند. اما در اين نمايشگاه، حدود 

40 يا50درصد از توليدكنندگان، بازی های آموزشی و فکری عرضه می كنند.«
آقايي، درباره ی توليد اســباب بازی الکترونيکی می گويد: »اسباب بازی الکترونيکی و 
روباتيك خيلی كمي توســط توليد كنندگان ايرانی توليد می شود. اما محصوالت ديگر، 

آن قدر كيفيت دارد كه قابليت صادرات داشته باشند.«
مركز آفرينش های فرهنگی هنری كانون پرورش فکری كودكان و نوجوانان در خيابان 

حجاب واقع است و اين نمايشگاه از 10 صبح تا هشت بعد ازظهر داير خواهد بود. 

هفته ی هوای پاک آغاز شد

  نفيسه مجيدي زاده
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۱. طرز کار کشوي مدرسه
آناتول برنامه اي ساده نوشته که در آن 
همه چیز بر اساس کد است. هرکتاب 
و دفتر و درسی، کد مخصوص به خود 
را دارد. هم چنین روزهای هفته هم بر 

اساس کد مشخص شده اند. این کدها 
به هم مربوطند. به این صورت که مثاًل 
مشخص مي شود در هرروز هفته، چه 

کتاب و دفتری باید برده شود.
این برنامه روی کشوی کتاب ها نصب 
شده است. هرکشو نام درسي را دارد. 
وقتی سیستم روشن می شود، تاریخ، 

روزهای هفته، زمان باقی مانده تا پایان 
سال تحصیلی و تکالیف دو روز بعدی 

روی صفحه نمایان می شود.
اگر چراغ کشو روشن و قرمز شود، یعنی 
از آن کشو باید کتاب یا دفتر برای آن روز 
برداشته شود و اگر چراغ کشو خاموش 
باشد، یعنی امروز از درس آن کشو در 

برنامه ي مدرسه خبری نیست.

2. اسکن کتاب ها
آناتول یك سیستم اسکن انفرادی نیز طراحی کرده است. اگر کتابی را به طور تصادفی 

جلوی اسکن بگیرد، دستگاه اعالم می کند که باید آن را در کیفش بگذارد یا نه. با سیستمي 
سه گانه مبتنی بر سامانه ي ان اف سي، تراشه اي که در کتاب تعبیه شده، تراشه خوان یا 
همان اسکن و در نهایت چراغ اعالم نتیجه؛ این سیستم به قدری دقیق طراحی شده که 
مثاًل اگر کتابي اشتباه به داخل کیف انداخته شود، چراغ دستگاه قرمز می شود و آناتول 

می فهمد که باید کتاب را از کیفش دربیاورد.
به این ترتیب سیستم تا وقتی مطمئن نشود که تمام کتاب و دفترهای آن روز در کیف 

گذاشته شده است، با چراغ سبز اعالم رضایت نمی کند. این سیستم این اعالنات را در 
نمایشگري اعالم مي کند که مجهز به تاریخ و شمارش روزهای هفته است و وقتی کارش 

تمام می شود، خودش را برای روزهای بعدی آماده می کند.

کدنویسی ساده
کدهای کتاب و دفتر، فقط از هفت عدد ساخته 
شده است. عدد اول طبقه ي کشو را نشان 

می دهد، عدد دوم کتاب های درسی مربوط به 
کشو که بعضی هایشان را باید به مدرسه برد و 

بعضی ها را نه. پنج عدد بعدی نیز نشانگر روزهای 
هفته اند که چه کتاب و دفتری باید برده شود.

 صفر= نشانگر برداشتن کتاب در ر وزهای زوج
۱= نشانگر برداشتن کتاب در ر وزهای فرد

2= نشانگر برداشتن کتاب
3 = نشانگر برنداشتن کتاب

دو کارت سخت افزاری با پلتفرم باز )آردوینو( در این سیستم تعبیه شده است. اولی 
صفحه ي نمایشگر را هدایت می کند و سخت افزاري مدوالر است که مغز متفکر سیستم 
و ان اف سي را تحت کنترل دارد و دومی اعالم نتایج و هشدار با چراغ را هدایت می کند. 

هردوی این ها با باتری های اکسترنال کار می کنند.

اختراعیبرایحواسپرتها
»آناتول«، ۱۳ ســال دارد. او در 
شهر »تیون ویل« در شمال فرانسه 
زندگی می کند. آناتول عاشق دنیای 
فناوری اســت و به تازگی با ابداع 
یک فناوری نوجوانانــه، برنده ي 
مسابقه ي یک نشریه ي نوجوانان 

شده است.
ایــده ي او از حواس پرتــی 
وام گرفته شــده؛ یعني زمانی که   
بعضی کتاب های درسی و دفترهای 
تمرینی اش را فراموش می کرد به 
مدرسه ببرد. او تصمیم گرفت از این 
به بعد دیگر کتاب هاي مدرسه اش 

این کار واقعاً بی مورد بود و دور از هدف 
اصلی. 

اما راه حل چه بود؟
آناتول آن قــدر فکر کرد تــا ایده ي 
جدیدی برای تلفیق و تکمیل تجهیزات 
نه چندان خوبش پیدا کرد. چاره در یک 
کشــوی چند طبقه بــرای طبقه بندی 

درس ها و روزهای هفته بود.

  ترجمه ي پگاه شفتي

را جا نگذارد. چگونه؟ با یک اختراع 
خالقانه!

قدم اول
او به دســتگاهی فکر  کرد که رویش 
کارتابلي حاوی دفتر و کتاب های مدرسه 
باشــد و اگر چیزی جا نمانده بود، چراغ 

سبز روشن شود.

اما چه طور؟ 
خیلــی ســاده بــا تراشــه های 
تبادل کننــده ي امواج بین برچســب 
مغناطیسی روی  شــیء و یک بازخوان 

»آراف آي دي« )RFID( یا ســامانه ي 
بازشناسی با امواج رادیویی.

اما  این تجهیزات، بســیار سنگین و 
گران بود. برای همیــن آناتول بی خیال 
این پروژه شــد. ولي آناتــول پدربزرگ 
باحالي دارد و او  دســت از تشــویقش 
نکشــید و قول داد اگر پروژه را از ســر 
بگیرد، به او کمک خواهــد کرد. آناتول 
دوباره انگیزه گرفت، او نقشــه ي راه را 
عوض کــرد  و تصمیم گرفــت به جای 
تجهیــزات قبلی، از تجهیزات ســاده تر 
اما ارزان تری اســتفاده کند. تجهیزاتی 
موســوم به ســامانه ي ارتباط نزدیک 

»اِن اِف ســي« )NFC(، چیزی شبیه 
سیســتم بلوتوث برای ارتبــاط بین دو 
دســتگاه. البته این تجهیزات نسبت به 
تجهیزات قبلی بســیار ضعیف تر بودند. 
این ها فقط چند ســانتی متر را پوشش 
می دادند، درحالی که تجهیزات سامانه ي 
بازشناسی با امواج رادیویی، تا چند متر 
را پوشش می دهند. هم چنین سامانه ي 
ارتباط نزدیک نمی توانست کل محتویات 
کیف را بررســی کند تا ببیند همه چیز 
تکمیل است یا نه. پس کاربر  باید کتاب ها 
و دفترهــا را یک به یک روی دســتگاه 
اســکن یا تراشــه خوان می گذاشت که 

دكمه ي 
تغيير روز

مركز داده ي ماژوالر
 ان اف سي

كارت آردوينوي
 ال اي دي ها

خط اتصال  
ال اي دي ها

ماژوالي به روزكردن 
تاريخ

صفحه ي نمايش
ال اي دي

ان اف سي

زنگ هشدار

دكمه ي برنامه ريزي
روزانه

صفحه ي نمايش
روز و تاريخ

چراغ ال اي دي سبز
به نشانه ي آماده بودن كوله پشتي
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بیگانه حیات 
فرا خورشیدي و سیاره هاي     

  مهسا لزگی
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این جا کافه علم، کافه ی عموآلبرت یا »آلبرت اینشتین« است و 
من مارمولک فراک پوشم. خانه ام همین جا نزدیک سقف آشپزخانه  
است. عموآلبرت برای خریدن شیر بیرون رفته بود که دِر کافه باز 
شد و »میشل مایور« وارد شد. سرش را خاراند و به دور و بر نگاه 

کرد. سرکی به آشپزخانه کشید: »آلبرت؟«
شیشه  ي عینکش را با گوشــه ی پیراهنش تمیز کرد و پشت 
میزي نشســت. بلند شــد و ایســتاد و با بی حوصلگی به سمت 
قهوه جوش آمد. اما دســت زدن به وسایل آشــپزخانه ی کافه در 
غیاب عموآلبرت قدغن اســت؛ حتی اگر چندمــاه قبل برنده ی 
جایزه ي نوبل شده باشــید! برای همین چاره ای برایم نماند جز 
رفتن و ایستادن جلوی قهوه جوش. میشل تا خواست دستش را 
جلو بیاورد، مرا دید و یک دفعه یک قدم عقب رفت. بعد درست زل 
زد به دکمه ی فراکم و گفت: »کی میدونه... شاید این یه گونه ی 

بیگانه ست.«
مثل این که نمی دانســت خودش بیگانه ای فضــول در کافه 
است، سرش را خم کرد و از نزدیک تر به من چشم دوخت: »سالم 

آقاي...«
من زل زدم توی چشم هایش و او به تته پته افتاد. 

- آقاي... هممم... می خوام بدونم شما می تونی حرف بزنی؟
- خب معلومه که می تونم حرف بزنم آقای مایور!

یک دفعه چشم هایش گرد شد و با دســت لرزان عقب رفت و 
به سکســکه افتاد. همان لحظه صدای در بلند شد و بعد صدای 

عموآلبرت: »سالم، تویی میشل؟«
عموآلبرت دستش را روی شانه میشل مایور گذاشت و گفت: 

»چی شده؟«
میشل مایور برگشت و با دیدن عموآلبرت باز هم ترسید و لرزان 
خودش را روی صندلی انداخت. با پشت دستش عرق پیشانی اش 

را پاک کرد و زیر لب گفت: »سالم آلبرت عزیز. این... این...«
عموآلبرت شــیر را روی میز گذاشــت و رو به روی او نشست: 

»چی؟«
میشل سکسکه کرد: »حیات بیگانه... این حیات بیگانه.« 

یک دفعه بلند شد و با عجله به سمت قهوه جوش آمد. اما حاال 
که دیگر عموآلبرت برگشته بود، من جلوی قهوه جوش نایستاده 

بودم. درست باالی سرش بودم. روی سقف. 
- نیست... کوش؟ کجاست؟

عموآلبرت یــک پایــش را روی آن یکی 
انداخت و گفت: »هــه... حیات بیگانه. حیات 
بیگانه؟ چه خیال می کنی میشل. واقعاً فکر 
می کنی چِی ما برای حیــات بیگانه جذابه 

که این همه راه پاشــه بیاد این جا به تو سالم 
کنه؟ ها؟«

میشــل گفت: »خب... البته هیچ بعید نیست 
از فاصله ی شیش میلیارد کیلومتری با تلسکوپ های 

پیشرفته شون ُزل زده باشن به ما.«
- و اون وقــت دقیقاً دارن چی می بینن میشــل 

عزیز؟
میشــل آرام چند قــدم برداشــت و جلوی 

عموآلبرت ایســتاد: »موضوع همینه آلبرت. 
اونا فقط یه لکه ی آبی کم رنگ می بینن.«

بعد گفت: »اونــا می فهمن کــه این، ما 
هستیم؟«

عموآلبرت سینه اش را خاراند و گفت: »دست بردار 
میشل. آخه اونا این قدر بی کارن که دنبال آدمایی مثل 
ما باشن که سرگرمی مورد عالقه مون جنگ و صلح با 
وسایل ابتداییه؟ اونم توی یه لکه ی آبی؟ تازه فقط با 

دوتا پا و دوتا چشم؟«
میشــل ابروهایش را باال انداخت و پشت میز 

نشست: »حاال مگه دو تا پا و دو تا چشم چشه؟«
- خب معلومه که اونا چهارتا دست و چهارتا چشم دارن. چون 

این جوری تکامل یافته ترن.
- چرا در مورد مغزشون چیزی نمی گی؟

عموآلبرت دســتش را روی میز گذاشــت و با هیجان گفت: 
»میشل! آخه چرا نمی فهمی؟ اونا اون قدر باهوشن که بدونن زیاد 

باهوش بودن خوب نیست!« 
بعد یک دفعه لبخندی زد و دســتش را بــه جیبش زد: »اگه 

می خوای بدونی، حیات بیگانه همین جا توی جیب منه.«
مایور لم داد و روی میز ضرب گرفــت: »اون وقت این حیاِت 

چهار چشمي ا ت، عالقه ای هم به گونه ی بشر داره؟«
عمو آلبرت دستی به سبیلش کشید. دستش را در جیبش کرد 
و مشتش را بیرون آورد. مشتش را مقابل چشم های مایور گرفت 

و باز کرد: »خب... نظرت چیه؟«
توی مشتش چند دانه بذر بود. 

- این چیه آلبرت؟ لوبیای سحرآمیز؟
عموآلبرت بلند شد و در جست و جوی چیزی چشم هایش را 
گرداند: »ما این حیات بیگانه ی موردعالقه ی تو رو می ســازیم و 

می فرستیمش فضا.«
- چی؟

عمو آلبرت باألخره گلدانی را که می خواست پیدا و خاکش را 
وارسي کرد: »اگه سیاره ی مورد نظرت از خورشیدش خیلی دوره، 

خب ما هم باید گیاهی بسازیم که بتونه دو برابر نور جذب کنه.«
میشل مایور از باالی عینکش زل زد به عموآلبرت: »جدی که 

نمی گی آلبرت؟« 
- این برای خوش بخت کردن نسل های بعدی بشره. برای حس 

کنجکاوی و حس تنهایی با هم. 
میشل خندید و گفت: »می تونیم برای یکی از قمرهای مشتری 

هم برنامه ریزی کنیم. ممکنه 50درصدش آب باشه؛ آب!«
- مسلماً به این بذرها نباید آب معمولی داد. 

میشل سرش را خاراند و گفت: »اصاًل چه طوره بذر جادویی ات 
رو بدی ببرن بندازن ته اقیانوس قمر مشتری؟«

عموآلبرت دست هایش را به هم فشــرد و گفت: »چراکه نه؟ 
بهترین گزینه برای این کار مارمولک منه.«

دویدم گوشــه ی دیوار و به میشل نگاه 
کردم که با شنیدن اسمم کمرش صاف 

شد.
- ولی باید قول بدن براش یه فراک 

فضایی مخصوص سفارش بدن.
میشــل زل زد به عموآلبرت و دوباره 

سکسکه اش گرفت.

جستوجوگر
لحظههایخارقالعاده

میشل مایور/  برنده ی نوبل فیزیک ۲۰۱۹/  تولد: ۱۲ ژانویه ۱۹4۲
میشل مایور، اخترشناس سوئیسی، استاد دانشگاه نجوم ژنو است. او در سال ۱۹۹5 
میالدي با همراهِی همکارش، اولین سیاره ی فراخورشــیدی را در اطراف ستاره ای 
خورشید مانند کشف کرد. به دلیل این کشــف، او همراه دو نفر دیگر، جایزه ي نوبل 

۲0۱۹ میالدي را دریافت کرد. 
در سال ۲0۱۱ میالدي محققان سراسر جهان بیش از ۶۸0 سیاره ی فراخورشیدی 
کشف کردند که بسیاری از آن ها ســیاره هایي گازی و بسیار بزرگ تر از زمین بودند. 
مایور و همکارانش حدود ۲00 سیاره را طی ســال های بعد شناسایی کردند. تیم او 

تحقیقات خود را روی سیارات کوچک تر و نزدیک تر به جرم زمین متمرکز کردند. 
مایور در پاســخ بــه این که چه هیجان و احساســی بــا دیدن اولین ســیاره ي 
فراخورشیدی داشته اســت، می گوید: »این کشــف در یک لحظه ی خاص صورت 
نمي گیرد. برای رسیدن به چنین کشفی، چندین ماه اندازه گیری های متعددي صورت 
می گیرد تا بعد متوجه شــوید نکات جالبی یافته اید که منجر به کشفی هیجان انگیز 
می شود. لحظه ای که مطمئن شدیم سیاره ا ی فراخورشیدی کشف کرده ایم، لحظه ی 

خارق العاده ای بود.«
 

سیارهیفراخورشیدی
سیاره ی فراخورشیدی، سیاره ای اســت که خارج از سامانه ي خورشیدی، به دور 
یک ستاره، غیر از خورشید، در حال گردش است. تا اول ماه مه ۲0۱۷، تعداد ۳۶0۸ 

سیاره ی فراخورشیدی، شناسایی  شده و این عدد هم چنان در حال افزایش است. 
رصد زمینی و فضایی ســیاره هاي فراخورشیدی آسان نیســت. این سیاره ها در 
مقایسه با ستارگان، بسیار کوچک اند و از زمین نیز بسیار دورند و اختالف درخشندگی 
فوق العاده زیادی با ستاره ی میزبانشان دارند. برای همین تفکیک نور بازتاب شده ي 
سیاره از نور ستاره، بسیار مشکل اســت. مثاًل رصد سیاره  ای غول پیکر مثل مشتری 
در مدار نزدیک ترین ستاره ها به خورشید، مانند این اســت که در تهران بایستیم و 
بخواهیم سر یک مورچه را مشــاهده کنیم که در جزیره ی کیش در کنار نورافکني 

پرنور راه مي رود! 
در ســال های اخیر با بهبود فناوری رصدی، ۱۳ سیاره ی فراخورشیدی هم اندازه 
با زمین نیز کشف شده است. میان آن ها نمونه های بســیار جالبی وجود دارد، مثل 
سیاره ای با فاصله ي ۲۶0 ســال نوری از زمین که سرعت گردش آن به دور ستاره ی 

مادر آن قدر باالست که هرساِل این سیاره، فقط سه روز طول می کشد.

ه علم 
كاف
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سه شنبه، 24 دي

  سيدسروش طباطبايي پور

اين هفته دل ودماغ 
بازي نداشتيم!

در مدرسه اسم گروه ما »مافيا« است. اول اين كه بچه هاي كالس هشتم بي جا كرده اند 
كه مي گويند اين گروه، امسال تشكيل شده كه آقاي رضايي، ناظم جديد را فيتيله پيچ 
كند؛ اصاًل! البته بايد اعتراف كنم كه ما عاشق آقاي منافي،  ناظم سال گذشته هستيم و 

نمي دانيم چرا امسال ما را تنها گذاشت و از مدرسه رفت.
 اين يادداشت ها، روزنگاري هاي من از ماجراهاي روزهاي مدرسه وگروه مافياست كه 

در دفتر خاطراتم مي نويسم!

سؤال: خانم مشاور، سالم!
به تازگي يكي از دوســتان نزديكم، 
در حادثــه ا ي ناگوار، يكــي از اعضاي 
خانواده اش را از دست داده و حاال بعد از 
گذشت سه ماه، هنوز نتوانسته به شرايط 
عادي زندگي بازگردد و غم از دست دادن 

عزيزش را بپذيرد.
لطفاً مرا راهنمايــي كنيد و بگوييد 

چگونه مي توانم به او كمك كنم؟
دانيال از تهران

جواب: دانيال عزيز؛ سالم! 
در زندگي همه ي ما روزهايي پيش 
مي آيد كه اتفاق هايي ناگــوار را تجربه 
مي كنيم؛ مثل غم از دست دادن دوستان 
يا يكي از اعضاي خانواده . در اين حالت 

مــا وارد دوره ي جديــدي از زندگــي 
شده ايم؛ دوره اي به نام »سوگ«.

 اوليــن كاري كه بايــد در اين دوره 
انجام دهيم؛ پذيرش سوگ است. بدين 
معني كه ما بايد آرام آرام، در يك دوره ي 
زماني، اين اتفاق تلخ را باور كنيم و نبود 

عزيزمان را بپذيريم.
البته اين مدت  زمــان براي هر كس 

شما نوجوانان مي توانيد 
سؤال هاي خود را براي مشاور 

دوچرخه بفرستيد.
موبايل دوچرخه:

09334121489
docharkheh@hamshahri.org

  فاطمه سادات اخوت،  كارشناس ارشد روان شناسي 

سين سالم، جيم جواب!

دوره ي سوگ!

دفترجان؛ ايــن  دو هفته، روزهاي ســنگيني بود؛ ســنگين 
و غمگيــن! از ماجراي ترور ســردار شــروع شــد و با ســقوط 
هواپيماي مســافربري، ادامه يافت. كاش هر چه زودتر اين 
روزها تمام شــود؛ يا نــه.... كاش اآلن كه مشــغول درد دل 
كردن با تو هستم، يكهو خوابم ببرد و  فردا صبح، بيدار شوم و 

ببينم همه چيز خواب بوده و...
من كه از دست مدرسه خيلي شاكي هستم. انگار نه انگار 
كه ما هم آدم هســتيم. درباره ي اين ماجراهــاي غم انگير، نه 

حرفي؛ نه بحثي، نه قصه اي، نه غصه اي!
فقط دو تا از ستون هاي راهروي مدرسه را با پارچه  سياه 
پوشــانده اند و روي يكي، عكس حاج قاســم را چسبانده اند 
و روي ديگري، تصويــر يك هواپيماي ســفيد كه بال هايش، 
پرنده شــده اند و به سوي آســمان پر مي كشــند. نمي دانم؛ 

شايد آقاي رضايي، يعني همان ناظم بي مزه و بقيه ي معلم ها، 
نمي خواهنــد آب توي دلمــان تكان تــكان بخورد؛ شــايد هم 
نگران درس و مشقمان هستند و افت تحصيلي. بابا بي خيال! 
به خدا نوجوان كه بچه نيســت؛ او هم عقل دارد، روح دارد، 
عشق دارد! تنها تفاوتش با آدم بزرگ هاي بي عقل و بي روح 
 و بي عشــق، اين اســت كه تجربــه ي اش كم تر اســت. فقط 

همين!
امروز بــا بر و بچه هــاي گروه مافيــا، توي زنگ بــازي، كنار 
حياط، دور هم جمع شــديم. هيچ كداممان دل و دماغ بازي 
نداشــتيم. تنها عضــو غيرمافيايــي جمــع، بنيامين بــود. ولي 
فرق بنياميــن امروز بــا بنيامين چنــد روز پيش، غــم عجيبش 
بود. انــگار يكي از دوســتان خانوادگي شــان، مســافر همان 
هواپيمــاي اوكراينــي بــوده. مــن و بچه هــا تــاش مي كرديم 

حالش را بهتر كنيم، اما ماجرا غم انگيزتــر از اين حرف ها بود. 
براي دلدارِي بنيامين، هــي حرف هاي الكي مي زديم كه:... 
خدا به خانواده شــون صبر بده... خب، شرايط كشور  خيلي 
عجيبه و... حاال يه خطاي انساني پيش اومده و... چرا زودتر 

راستش رو نگفتن و...
وقتي حلقه هاي اشــك را توي چشــم هاي بنيامين ديدم، 
فهميدم مسيرمان اشتباه اســت. ياور و بقيه، با چشم غره ي 
من، صدايشان را بريدند. قبل از خوردن زنگ، بنيامين يك 
جمله گفــت كه هنوز جوابــي برايش پيدا نكــرده ام: »خب... 
اين ماجرا، يــك اتفاق غم انگيــزه! اما غم انگيزتــر اينه كه چرا 
ايــن روزها،جوون هــاي مملكتمــون، بايــد براي رســيدن به 
آرزوهاشون، به جايي غير از وطن خودشون فكر كنن و اين ور 

و اون ور بپرن...« 

به نظرم، برخاف نظر بيش تر معلم ها، خوردن خوراكي در كاس، دو دستاورد مهم دارد. 
اول اين كه خيلي كيف مي دهد؛ به خصوص اگر شخص شخيص آقاي معلم هم نفهمد. 

دوم اين كه بازدهي آموزش را بسيار افزايش مي دهد. شاهد ادعاي من هم اتفاق  امروز بود.
دفترم؛ جايت خالي كه ببيني چه بخور بخوري توي كاس علوم راه افتاد. 

بنيامين، همين طور الكي الكي يك بسته آب نبات نوشابه اي آورده بود. همان اول زنگ هم رفت سراغ 
آقاي بيات. در عين ناباوري، بياِت سخت گير هم پذيرفت تا آب نبات ها را بين بچه ها پخش كند. 

عجيب تر اين كه خود آقاي بيات، اولين كسي بود كه ِچِرق ِچِرق، پوسته ي آب نبات را هم باز كرد و آن را 
انداخت گوشه ي لپش! ما هم كه داشتيم همين طور هاج و واج، آقاي بيات را نگاه مي كرديم كه لبخند زد 
و گفت: »بنيامين جان، دستت درد نكنه، چه خوش مزه  هم هست« و يكهو از دهنش پريد كه »پس چرا 

شما نمي خورين! بفرماييد... همه ي مزه ش اينه كه سر كاس...«
جمله ي آخر بيات، هنوز به فعل نرسيده بود كه گوشه ي لپ همه ي بچه هاي كاس باد كرد. من كه 

اطمينان دارم آقاي بيات، يك اشتباه استراتژيك كرد. احتمااًل  او فكر كرد بنيامين، شكات پخش كرده و 
پيش خودش حساب كتاب كرد كه نهايتاً يك دقيقه طول مي كشد تا شكات ها در دهان خودش و بچه ها 
آب شود و خاص! اما از بد حادثه، تحفه ي بنيامين جان، آب نبات بود و بيش از يك ربع طول مي كشيد تا 

توي دهان بيات و بچه ها، آب بخورد و خيس شود و ِفس و ِفس، آب شود.
خاصه دفترجان، يك خنده بازاري شد كه نگو. آقاي بيات تدريس فصل دهم كتاب را شروع كرد؛ اما 

مگر مي توانست حرف بزند. هي آب نبات بي چاره، از گوشه ي لپ سمت چپش، به گوشه ي باالي لپ 
سمت راستش مي رفت و »سين« آقاي بيات را »شين« مي كرد و »به« را »ده«... 

»در سكل رو ده  رو، آمپرشنچ...«
 خاصه ُمرديم از خنده. بچه ها هم افتاده بودند روي دنده ي مسخره بازي و با آب نبات گوشه ي لپشان، 

سؤال هاي سين و شين دار مي كردند و آقاي بيات را مي خنداندند. آن قدر كه نزديك بود يك بار 
آب نبات، بپرد ته حلق آقاي بيات و  ما، بي بيات شويم!

اآلن كه ساعت، حدود هشت شب است، مبحث آمپرسنج را توي اتاقم دوباره 
مرور كردم. واقعاً موضوع را عالي فهميده بودم، آن قدر كه تا به 

مسئله هايش فكر مي كنم، بوي آب نبات نوشابه اي توي مخم
 مي پيچد و فكرم را باز مي كند و مسئله را حل!

متفاوت اســت و مي توانــد از يك ماه تا 
يك سال، طول بكشد. 

در اين ميان دوستان و اطرافيان هم 
نقش مهمي در پذيرش سوگ دارند.

اما آن ها نبايد فرد سوگ وار را به خاطر 
نپذيرفتن شــرايط غم انگيــر زندگي، 
ســرزنش كنند يا با فشار و اجبار، تالش 
كنند فرد سوگوار، غمش را فراموش كند.

با اين توضيح، پيشنهاد من به تو اين 
است كه  شرايط دوست ســوگوارت را 

درك كني و در كنار او باشي.
بهتر اســت بــراي طي ايــن دوره، 
با دوســتت تنها همدلي كني و  گوِش 
شنواي غم هايش شوي. بايد به او اجازه 
دهي رنج هايش را براي تــو بازگو كند؛ 

بخور بخورهاي خوش مزه!

بدون اين كه تو بــراي رهايي از غم، به 
دوستت راه حلي پيشنهاد كني. 

گاهي حتي خوب اســت فضايي را 
فراهم كني تا دوســتت بتواند يادي از 
خاطره هاي خوش عزيز از دست رفته اش 
بكند و اين گونه به او يادآور مي شوي كه 
مي تواند براي هميشه، تصويري زيبا و 

به ياد ماندني از او در ذهنش نگه دارد.
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برف می آید. چای می ریزم و می روم 
در حیاط. دانه های برف می نشینند روی 
لیوان چای و در چشــم به هم زدنی، آب 
می شــوند. همه ی حرارت لیوان چای، 
ابری می شــود و ال به الی دانه های برف 

گم می شود. 
به ســاعت نــگاه می کنــم، بابا دیر 
کرده و هنوز از مســجد نیامده. زینب از 
حال و هوای یلدای خانه فیلم می گیرد. 
دوربین را می دهد دســتم. در مانیتور 
کوچــک دوربین، زن عمــو، هندوانه را 
قاچ می کند. مامان انار دانه می کند و تا 
چشمش به دوربین می افتد، روسری اش 

را می کشد جلوتر. 
دلم شور می زند، شاید به خاطر خواب 
دیشب باشد. بابابزرگ داشت ریشه های 
فرشی دســت بافت را گره می زد تا شاید 
عمر فرش، طوالنی تــر از عمر خودش 
باشــد. زینب، شــماره ي موبایل بابا را 
می گیرد، خاموش است. مامان می رود 
سراغ دفتر تلفن، اما هیچ کدام از دوستان 

مسجدی بابا، بعد از نماز او را ندیده اند. 
زن عمو می پرســد: »نگفت بعد نماز 

جایی می ره؟«
مامان می گوید: »قرار نبود جایی بره.« 
زینب فکرهایش را بلنــد می گوید: 
»یعنی توی این برف کجا رفته؟« هرچه 
فکر می کنــم، ارتباطی بیــن خواب و 
دیر کــردن بابا پیدا نمی کنم. ســرمای 
عجیبی می پیچد توی تنم. می پرســم: 
»خواب مرده ها رو دیــدن چه تعبیری 
داره؟« زینب مکث می کند: »چیزی به 

مرده دادی یا گرفتی؟«
»هیچ کدوم«... هیچ کدام را با تردید 
می گویم؛ یادم نیســت. صدای زنگ در 
که بلند می شــود، می روم ســمت در و 
برای لحظــه ای نگرانی مــی رود جای 
دور، امــا عمواحمد و دوقلوهــا که وارد 
می شــوند، نگرانی دوباره تــوی دلم جا 
باز می کند. سالم و احوال پرسی خالصه 
می شــود. زینب، دوقلوها را با ساختن 
آدم برفی کوچکی سرگرم می کند. مامان 
ماجرای دیرکردن بابا را می گوید. عمو، 
چای نخورده، می رود مسجد محله. پیش 
نیامده بابا بی خبر جایی برود. برنامه اش 
ساده اســت؛ خانه، بقالی، مسجد. فقط 
جمعه ها می شــود نمــاز، خونه ی عمه. 
عمه هم کــه این روزها خانه نیســت، 

برای زیارت مشــهد رفته؛ تــازه جمعه 
هم نیســت. مامان به فامیل هاي دور و 
نزدیک زنگ می زند. کسی از بابا خبری 
ندارد. دارد باورم می شــود که امشــب 
طوالنی ترین شب سال است. عقربه های 
ســاعت، کند و تنبل حرکت می کنند. 
چند ســاعت بعد، عمواحمد بدون بابا 
برمی گردد. ســاعت از 10 شب گذشته 
است. فکرهای بد، چون موجودی موذی 
در سرم می چرخند؛ نکند تصادف کرده 

باشد؟ 
عمو آماده می شود که برود کالنتری 
محلــه، مامان از آلبــوم عکس، آخرین 
عکس بابا را درمی آورد. چشمم می افتد 
به عکس بابا در مکانیکی و کنار چند مرد 
جوان. مامان بغض می کنــد هروقت از 
آن روزها می گوید. اتفاق ســاده است، 
انفجار در مکانیکی و بعد عمل جراحی 
مغز. بابا به ســالمت به خانه برمی گردد؛ 
البته با کمی لکنت و دســت راستی که 

دیگر کار نمی کند. 
مامان که وارد اتاق می شود، آلبوم را 
می بندم. عمو که از کالنتری برمی گردد 
می گوید: »به بعضی از بیمارستان های 

نزدیک خونه هم سر زدم...«
مامان گریــه می کند. عمو ســاکت 
می شــود. زن عمو، لیــوان آبي می دهد 
دســت مامــان. دوقلوهــا بــا تعجب، 
بزرگ ترها را نگاه می کنند و سراغ عمو 
یاکریم را می گیرند. این اســمی است 
که دوقلوها روی بابا گذاشــته اند، چون  
هرروز، برنج های ته بشقاب ها را می برد 

پشت بام تا سهم یاکریم ها شود. 
صبح که می شــود، بعــد صبحانه، 
خرده های نان را می برم پشت بام. شاید 
یاکریم ها برای برگشــتن بابا دعا کنند. 
خانه عزادار اســت، شــبیه وقت مردن 
مامان بزرگ و بابا بزرگ. بــه عکس بابا 
در صفحــه ی گمشــده ی روزنامه نگاه 
می کنــم و دلم مچاله می شــود. زینب 
برای بار صدم به موبایل بابا زنگ می زند؛ 
تلفن خاموش است. چرا زنگ نمی زند؟ 
این همه تلفن عمومی و تلفن رهگذران! 

مامان این روزها سجاده اش همیشه 
باز است؛ نماز می خواند و ذکر می گوید. 
دوقلوهــا دعــوا می کنند ســر این که 
چه کارتونــی ببینند. عمــو، تلویزیون 
را خامــوش می کند. تلفــن مدام زنگ 

می خورد و فامیل دور و نزدیک، ســراغ 
بابا را می گیرند. اصاًل متوجه نیستند، ما 

فقط، منتظر تماس یک نفریم. 
مامان برای پیدا شــدن بابا، سفره ی 
ابوالفضل نذر کرده. عمــو از پیداکردن 
بابا در بین زنده ها ناامید شــده و در بین 
مرده ها دنبال بابا می گــردد؛ اما بابا نه 
در بین مرده هاســت و نه زنده ها؛ انگار 

هیچ وقت وجود نداشته. 
تلفن که زنگ می خــورد، هیچ کس 
حوصله ی جواب دادن نــدارد؛ حتماً باز 

فامیل هاي دور و نزدیک اند. 
عمو جواب می دهد: »شما؟« همه به 
تلفن نزدیک می شویم؛ حتماً غریبه ای 
اســت که از بابا خبــر دارد. تلفن قطع 
می شود. شماره ی تلفن باباست؛ این را 
حافظه ي تلفن می گوید. چند دقیقه به 
اندازه ی چند ساعت کش می آید. حاال 
تلفن بابا در دسترس نیست. تلفن دوباره 
زنگ می خورد. عمو با نگرانی می پرسد: 
»کریم، خودتی؟ خوبــی داداش؟« در 
چشــم به هم زدنی، همه هجوم می برند 

سمت تلفن. 
مامان گریه می کند. دوقلوها، می پرند 

بغل زن عمو. 
»قم؟... کجــای قم؟!« لحــن عمو، 
متعجب اســت. هزارتا سؤال می چرخد 

در سرم. چرا رفته قم؟ چرا بی خبر؟
غروب جمعه را دوست ندارم، اما این 
غروب جمعه فرق دارد. به مرد جوان نگاه 
می کنم، خجالتی اســت و نگاهش را از 
گل های قالی برنمی دارد. به همه چای 
تعارف می کنم. دو قلوها با بابا، ُکشــتی 
می گیرند. بوی اســپند و چای تازه دم 
خانه را پر کرده. بعــد از چند روز، خنده 
به لب های همه برگشته است. مرد جوان 
قصه ی پیداکردن بابا را در حرم حضرت 

معصومه س می گوید. 
مامان رو به جــوان می گوید: »خدا 
خیرتون بده... وگرنــه معلوم نبود برای 

کریم چه اتفاقی می افتاد...«
عمه زنگ می زند. عمو آرام می گوید: 
»می گه یادش رفتــه آدرس خونه رو... 
بــا کاروان جمکران رفته قــم... فردا از 

دکترش وقت می گیرم.«
حاال که بابا برگشــته خانه، تنها یک 
فکر در ســرم می چرخد؛ شــاید دعای 
یاکریم ها، بابا را به خانه برگردانده است.

عموی یاكريم هـا

تصويرگري: سحر ميرزامنش

به تو فکر می کنمبا یک گل...
نورآفتابمیدود

البهالیکوچهباغها 
پخشمیشود

صدایخندهیکالغها 
تاشکوفه

باخودش
بهاررامیآورد

خواب
ازسردرخت

میپرد 

تشنهترازهمیشه
بهتوفکرمیکنم

سرخترینغنچهیپاییز...
بهتوفکرمیکنم
واناریشیرین

دردلمآبمیشود

   ميترا يگانه

   انسيه موسويان

تصويرگري:
 برايان هورست

   زهرا نوري
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روزی آدم و ســایه با هم دعوایشان 
شد، ســر این که آدم جلو باشد یا سایه. 
سایه تصمیم گرفت که از آدم جدا شود و 
شب که آدم خوابیده بود، سایه از پنجره 
فرار کرد. راه پر از چراغ های رنگی رنگی 
بود. سایه از گوشــه ی خیابان رد شد و 
ناگهــان توی تاریکی غیب شــد. وقتی 
خورشید طلوع کرد، سایه دوباره ظاهر 
شــد. رفت دنبال یک آدم کــه هم قد و 
قواره اش باشــد. چشــمش به یک آدم 
قدبلند، مثل خودش افتــاد، پرید روی 
ســایه اش و او را پس زد. خیالش راحت 
شده بود که ســایه ی قبلی دوباره پرید 
رویش. خالصه، ســایه ها با هــم دعوا 
کردند. حاال آدم دو تا ســایه داشــت. 
آخرسر سایه شکست خورد و با خودش 
فکر کرد، این طوری که نمی شود. باید 

بروم سراغ یک حیوان. 
چند دقیقه بعد چند تا کبوتر آمدند، 
ســایه تا آمد توی یکی از آن ها بپرد، پر 
زدند و رفتند. البته از او نترســیدند، از 

سگی که آن جا نشســته بود ترسیدند. 
ســایه رفت ســراغ سگ و ســعی کرد 
خودش را توی بغلش جــا دهد، اما جا 
نمی شد. همان موقع سایه ی سگ پرید. 

سایه جیغ کشید و از آن جا دور شد.
باران شروع شد. سایه سردش شد، به 
دیوار تکیه داد و از آن دیوار رد شد. وارد 
مغازه ی مبل فروشی شد و با آرامش روی 

یک مبل نشست و خوابش برد. 
با صــدای کلی آدم از خــواب پرید. 
آدم ها و بچه ها توی مغــازه بودند. روی 
او می نشستند یا بپر بپر می کردند. سایه 
داشت دیوانه می شــد. آرام از البه الی 

مردم از مغازه خارج شد. 
همان لحظه با آدمی برخورد کرد که 
سایه نداشت. قیافه اش آشنا بود. فهمید 
همان آدمی است که با او دعوا کرده بود.

آن ها با هم آشــتی کردند و تصمیم 
گرفتند براســاس نور خورشــید جلو و 

عقب بایستند.
ترمه صدیقی از تهران

آدم و سایه
حرف هایت را به سوی بهار فوت کنم

خزان می شود
دیگر چه توقعی از من است!

مریم باقری
17ساله از تهران

شب را براي تو سروده ام
تا وقتي مي روي

جهان خواب باشد
سمانه منافي
16ساله از اسالمشهر

این یک قصه یا شــعر نیســت؛ قبل از خواندن دقت کنید. این متن درباره ی ما 
نوجوان هاست و دغدغه هایمان از میان زنجیرهایی به نام باورهای غلط. 

به ما گفتند گودزیال، بدون آن که لحظه ای فکر کنند با این حرف چه ضربه ای به ما 
می زنند. در کودکی مشکالت اقتصادی مانع رسیدن ما به عروسکی که می خواستیم 
شد. خستگی پدر را دیدیم و درک کردیم. به مدرسه که پا گذاشتیم خنده بر لبمان 
خشــک و ذوقمان نابود شد. معلم ها به شــعرهایی که ســرودیم و نقاشی هایی که 
کشیدیم، بي توجهي کردند و گفتند باید تســت بزنی، گفتند کسی که کنکور قبول 
نشود، هیچ است. پشت سد مدارس خاص ماندیم و همان معلم ها، خوارمان کردند. 
وقتی درس موفقیت یادمان می دادند یاد گرفتیم از دیگران پله بسازیم. آدم بزرگ ها با 

حرف هایشان ما را با دنیای از دست رفته ی خودشان مواجه کردند.
ما نوجوان ها خیلی زود بزرگ شدیم...

»کریم«، پسر نوجوانی است که در رام اهلل فلسطین زندگی می کند. بر زندگی او و سونيا موالیی، 16 ساله از اندیشه
خانواده اش، مانند زندگی خیلی از فلسطینی های دیگر، سایه ي اسرائیل وجود دارد. 
حکومت نظامی برقرار می شود و هیچ کس حق خروج از خانه اش را ندارد. مدرسه ها 

تعطیل می شوند، کسی به سر کار نمی رود و حتی مردم گرسنه می مانند.
زندگی سخت اســت، اما کریم 
می خواهــد به زندگــی ادامه دهد. 
او دارد تغییر می کنــد. دارد بزرگ 
می شود. همین خیلی چیزها را در 

اطرافش تغییر می دهد.

یک تکه زمین کوچک
نویسنده: الیزابت لرد

مترجم: پروین علی پور
ناشر: نشر افق )۶۶۴۰۸۱۶۱(

حدیث گرجی
15ساله از تهران

به ما نگویید گودزیال!

19سالگي دوچرخه، فرصتي بود براي 
دیدار دوباره ي دوســتان دور و نزدیک 
دوچرخه؛ زماني براي یادآوري خاطره ها. 
وقتي براي این که یک بــار دیگر به بودن 
تک تک شــما دل گرم شــویم. و چه قدر 
این روزها همه مان بــه امید و دل گرمي 
نیاز داریم. ممنون براي بودنتان: افسانه 
احمدي، فرزانه آراســته، علي باجالن، 
ابوالفضــل بدر کورائیم، زینــب برهاني، 
سایه برین، شکیبا بوشهري، زهرا بیرامي، 
افسانه پورآذر، وحید پورافتخاري، راضیه 
چنگیز نائین، فاطمه خاني، عباس خدایي، 
امیرحســین خزایي،  زهرا خورشیدي، 
نرگس زارعي، موژان سعادتمند منشادي، 
سمانه سیاهوشي، مینا صیادي، حدیث 
گرجي، سدرا محمدي، نگار مطیع، امیر 
معیني، پریسا مناجاتي، شفق مهدي پور، 
فرناز میرحســیني، ســارا نجفي، مریم 
نخعي، نــگار یاریان، طاهــره یافتیان و 

فاطمه یوسفیان.

متشكريم زندگی ادامه دارد

يك جرعه 
كتاب

چند روزی است که 
دریاچه غمگین است

چند روزی است که
ساحل دل تنگ است
چند روزی است که 

آسمان تیره است
چند وقتی است که 

خورشید پنهان است
چند روزی است که 

ابر گریان است
همه شان دل تنگ ماهی هستند

اما
چند شبی است که 

ماهی گیر خوشحال است
مهرآیين توكلی
12 ساله از سمنان
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تصویرگري:  نرگس زارعي
14ساله ازتهران
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باد 
پیکر نحیف آنتن را 

جابه جا می کند
ما 

به تماشای جدال برفک ها 
                           می نشینیم

كمند اميری
17ساله از اراک

باد و برف

شب

توقع

من نوجوانم!

قدم مي زدیم که برسیم
و راه تمام شود

نمي دانستیم دوستي مان
این قدر طوالني است

هانيه عابدیني
17ساله از شهرري

دوستي
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دنياىآبرنگى نقاش ژاپنى!
  علي مولوي

بعضــي از نقاش هــا دوســت دارنــد بيش تر از 
منظره هايي نقاشي كنند كه مي بينند، تا تصويري 

خيالي و ذهني را روي كاغذ يا بوم بياورند. 
»آكيهيتو هوريگومه«، نقــاش اهل توكيو هم از 
نقاش هاي دسته ي اول اســت. او مي گويد رؤيايش 
سفر به سراسر دنياست و اين كه از همه ي شهرها و 

بناهاي تاريخي جهان نقاشي بكشد.
هوريگومه، نقاشــي آبرنگ را از چهار سال قبل 
آغاز كرده و خودش را نقاشــي حرفه اي نمي داند و 

مي گويد كه فقط آخر هفته ها نقاشي مي كند. 
او آرزو دارد كه بتواند به تمام جهان سفر كند، اما 
فعاًل نقاشي هايش را براساس عكس هاي اينترنتي 

مي كشد.
اين نقاش ژاپني در اينستاگرام بيش از 76هزار 
دنبال كننده دارد و در وبالگش هــم به مخاطبانش 

آموزش نقاشي آبرنگ مي دهد.
ويژگي نقاشــي او ُكنتراســت )تضــاد و تفاوت 
شــديد( اســت. در نقاشــي هاي او قــدرت خط را 
مي بينيــم او بــا رنگ گذاري هاي به جــا، بيننده را 
مجذوب مي كند. سرگذشــت او به ما مي گويد براي 

شروع هر كار و هنري، هرگز دير نيست.  

نگاهي به جهان گردي آبرنگي »آكيهيتو هوريگومه«
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